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Mig  

•  Udviklingskonsulent Region Midtjylland siden juni 2017 – Uddannelse og 
arbejdsmarkedspolitik  

•  Tidligere: Danske Regioner  
•  Uddannelse – Kandidat Internationale Studier ved Aarhus Universitet  
•  Speciale: Socialfonden   

§  Arbejdsopgaver:  
•  Uddannelsespulje – Administration af projekter   
•  KOBRA – Analyse af virksomhedernes vækstbetingelser   
•  Uddannelsestal – Analyse af regionens uddannelser  
•  Teknologipagt – Sekretariatsbetjening af forprojektgruppen    
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Regional 
udvikling  



Teknologipagt i Holland  

I 2013 lancerede man i Holland en teknologipagt.  
 
§  Vælger teknologi: Flere skoleelever skal vælge at studere 

teknologifag og linjer. 
§  Lærer om teknologi: Flere skoleelever og studerende med 

teknologiske kvalifikationer skal finde arbejde inden for de 
teknologiske sektorer. 

§  Arbejder med teknologi: Flere arbejdere skal 
efteruddannes, så de kan bevare deres job. 
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Teknologipagt i Holland  
Stor succes derfor valgte man i 2016 og frem mod 2020. Der er formuleret fem 
temaer for de kommende år: 
 
 
§  Yderligere øgning af tilgangen til erhvervsuddannelserne og 

videreuddannelse blandt an-det ved at sætte fokus på karrierevejledning og 
et særligt fokus på vejledning af piger  

§  Sikre et tilstrækkeligt antal veluddannede STEM undervisere  
§  Styrke IKT-kompetencerne i forhold til digitalisering, programmering og 

smart industri 
§  Styrke de offentligt private samarbejder med særligt fokus på 

uddannelsesområderne f.eks. foreslås, at virksomhederne stiller udstyr til 
rådighed for uddannelses- og efteruddannelsesaktiviteter 

§  Styrke den faglige mobilitet både inden for og mellem sektorerne samt 
livslang læring 
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Teknologipagt i Holland  

 
 
Triple-helix:  
Vejen til succes  
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Teknologipagt i Holland  

§  Én national teknologipagt  
§  Fem regionale teknologipagter  

”The focus of the implementation - and the 
key to success - will lie in the regions. The 
implementation structure will therefore be 
built within the regions, complemented by 
arrangements for the implementation of 

measures at the national level” 
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Danmark – Brug for en 
teknologipagt?   
 
Danmark vil i:  
§  2025 mangle 70.000 faglærte  
§  2025 mangle 13.500 ingeniører og naturvidenskabelige 

kandidater  
§  2030 mangle 19.000 IT-Specialister  

Og! 
§  40% af alle arbejdstimer kan automatiseres  
§  67% for fremstillingserhvervene  
§  20% af DJØF arbejdstimer 

8  ▪  www.regionmidtjylland.dk 



Vigtigste faktor for vækst– maj 
2017 
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Samarbejde med vidensinstitutioner 

Globalisering/internationalisering 

Samarbejde med det offentlige 

Infrastrukturen i området 

Ingen af ovenstående 

Tilgang til kapital 

Gode muligheder for efteruddannelse og opkvalificering af 
medarbejdere 

Udviklingen i produktionsomkostningerne 

Indførelse af nye produktionsprocesser/ny teknologi/nye 
arbejdsprocesser 

IT og digitalisering i virksomheden 

Udvikling af nye produkter 

Udvikling af nye markeder 

Den generelle konjunkturudvikling 

Virksomhedens image og omdømme 

Adgang til kvalificeret arbejdskraft 



Overgang til STEM – 2 år efter 
STX  
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Bjerringbro Gymnasium  
Vejlefjordskolen 

Silkeborg Gymnasium 
Randers Statsskole  

Egå Gymnasium 
Horsens Gymnasium  
Viborg Katedralskole  

Marselisborg Gymnasium 
Skanderborg Gymnasium 

Lemvig Gymnasium 
Grenaa Gymnasium 

Århus Statsgymnasium  
Odder Gymnasium  

Viby Gymnasium 
Aarhus Katedralskole 

Horsens Statsskole - Gymnasium og HF 
Paderup gymnasium 

Favrskov Gymnasium  
Langkaer Gymnasium, STX, HF og IB World School 

Ikast-Brande Gymnasium 
Vestjysk Gymnasium Tarm 

Tørring Gymnasium  
Risskov gymnasium 

Viborg Gymnasium og HF 
Rønde Gymnasium  

Holstebro Gymnasium og HF 
Ringkjøbing Gymnasium 

Herning Gymnasium  
Struer Statsgymnasium 

Skive Gymnasium og HF 
Det Kristne Gymnasium 



Dansk teknologipagt  

§  Politisk pres fra flere sider  
§  Erhvervsministeriet er i gang!  
§  Præsenteret på disruptionrådet i oktober  
§  Lanceres i starten af 2018  
§  3 spor: Interesse – uddanne- anvende  
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Teknologipagt i Midtjylland  
§  Vækstpartnerskabsaftale med regeringen: ”Region 

Midtjylland vil bidrage og samarbejde med regeringen om 
udviklingen af en kommende teknologipagt”  

 
§  Vækstforum 12. september: ”Produktet af 

forprojektgruppens arbejde bliver et forslag til Region 
Midtjyllands teknologipagt, et grundlag for 
implementeringen heraf samt et forslag til et partnerskab, 
som skal sikre eksekvering heraf. Vækstforum får forslaget 
til godkendelse den 19. marts 2018 og regionsrådet den 
25. april 2018.” 
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Teknologipagten i Midtjylland  
IDA  

Formand (Ida 
Østjylland)  Christina Kier 

Dansk Erhverv  
CEO & Partner 
(Envision) Mona Juul  

Dansk Erhvervsfremme        
      

Dansk Industri Konsulent  Michael Jul-Nørup Pedersen (afventer ny)  

Erhvervsakademierne  Rektor (Dania)  Anders Graae Rasmussen 

Erhvervsministeriet  Specialkonsulent  Tobias Caspersen Panduro  

Erhvervsuddannelserne  Uddannelsesleder 
(Mercantec) Mette Gaml-Sørensen  

HHX og HTX Rektor (Herningshom)  Marie Lund 
Institut for datalogi Professor  Kaj Grønbæk 
KKR Direktør (Silkeborg) Hanne Ahrens 

Arbejdsmarkedschef 
(Skive)  Dorthe Hamrum 

LO  
Afdelingsformand (HK 
østjylland) Jesper Throrup  

MTIC Projektleder Anja Hald 
Naturvidenskabernes Hus  Direktør Nanna Seidelin 
Prosa Ledelseskonsulent  Michael Tøttrup  
STX og HF  Rektor  Flemming Steen Jensen 

VEU-centrene  Uddannelseschef (VEU 
Center MidtVest)  Aage Ravn  

Via University College  Direktør (Via Erherv)  Konstantin Lassithiotakis  

VUC - Centre  
Vicerektor (VUC 
Aarhus)  Torben Arentoft  

Væksthus Midtjylland  Afdelingschef  Peter Ekmann  

Aarhus Universitet  
Institutleder 
(Ingeniørvidenskab) Thomas S. Toftegaard,  

IT- VEST  Direktør  Michael Caspersen  
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Teknologipagten i Midtjylland  

 
Enighed i forprojektgruppen om at flere skal:  
 
Vælge, lære og arbejde med teknologi 
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Teknologipagten i Midtjylland  

Første møde i forprojektgruppen:  

1. STEM-uddannede til de regionale styrkepositioner  
2. Øge andelen af piger på STEM-uddannelserne  
3. Brug af teknologiambassadører med henblik på at 
kulturændring  
4. Informatik på alle uddannelsesniveauer  
5. Iværksætteri på STEM-uddannelserne  
6. Sikre løbende kompetenceudvikling af 
arbejdsstyrken  
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STEM-Uddannede til de regionale 
styrkepositioner  

§  Midtjyske styrkepositioner – Fødevarer, 
Industri og Klima og Energi  

§  Kun en tredjedel beskæftiger IT uddannede  
•  Fødevarer – kun 28% 
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Øge andelen af piger på STEM 
uddannelserne  
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For mange 
mands-
dominerede 
STEM- 
uddannelser  



Brug af teknologiambassadører 
med henblik på at kulturændring  

Mange fravælger STEM pga.  
§  Det er svært  
§  Det er nørdet  

Derfor er der behov for at bearbejde kløften 
mellem opfattelse og realitet.  
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Informatik på alle 
uddannelsesniveauer  

§  Hvis Danmark og Region Midtjylland skal 
kæmpe med om den digitale førertrøje, er 
der brug for, at unge lærer at bruge 
teknologien til at løse diverse akademiske 
udfordringer 

 
§  Digital dannelse skal tænkes som en del af 

den almene dannelse. 
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Iværksætteri på STEM-
uddannelserne  
 

§  Personer med en STEM uddannelse har gode 
forudsætninger for at blive iværksættere 

 
§  Vi skal have flere højteknologiske 

virksomheder  

§  Tradition i Midtjylland for at arbejde med 
iværksætteri og studerende – Blandt andet 
gennem studentervæksthuset  
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Sikre løbende kompetenceudvikling 
af arbejdsstyrken  

§  Den teknologiske udvikling presser en stor 
del af arbejdsstyrken  

§  Vi skal sikre en løbende 
kompetenceudvikling af arbejdsstyrken i 
forhold til ny teknologi  
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Det videre arbejde  

§  Arbejdsgrupperne mødes i uge 49 og 50  
§  Analyse af udgangspunktet for en midtjysk 

teknologipagt – Første Resultater 6/12  
§  Næste møde i forprojektgruppen 10.01.2018 
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Spørgsmål  

§  Hvordan kan kommuner og regioner 
løfte denne dagsorden i fællesskab?  
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